Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu OÚ.
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Usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 31. března 2021
přítomno: 5 členů ZO
omluveni: Pícha Tomáš, Sedláček Pavel, Nešlehová Lenka
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Edelmann Pavel, Riantová Hana

6 občanů

Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
5:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO na základě doporučení hodnotící komise schvaluje firmu David 5:0:0
Blažej, Dolní Podluží, aby provedla opravu střechy ZŠ a MŠ Nový
Oldřichov dle předložené nabídky, která činí částku 831.516,43 Kč
bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
4. ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č.552 v k.ú. Mistrovice u 5:0:0
Nového Oldřichova za účelem výstavby rodinného domu žadatelům
D. J. a Š. N. za částku 460 Kč/m2.
Z předložených 3 nabídek, byla tato nejvyšší.
V. P. – 356,- Kč/m2
M.P. – 183,- Kč/m2
5. ZO souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 666 v k.ú. Mistrovice u 5:0:0
Nového Oldřichova paní Ha. V., bytem Mistrovice č.p. 23. Cena za
1m2 /50,- Kč. Žadatelka zajistí sepsání kupní smlouvy na vlastní
náklady.
6. ZO schvaluje žádosti v rámci vyhlášeného Programu pro 5:0:0
poskytování dotací na podporu výstavby domácích čistíren
odpadních vod v obci Nový Oldřichov – III. Výzva – 2.kolo, pro
tyto žadatele:
- M. M., nemovitost č.p. 124 Nový Oldřichov, podpora ve výši
80.000,- Kč
- M. V., nemovitost č.p. 103 Nový Oldřichov, podpora ve výši
80.000,- Kč
Žadatelé budou vyzváni k sepisu Smlouvy o poskytnutí dotace.
7. ZO schvaluje účetní závěrku Centra pro vzdělávání a kulturu za rok 5:0:0
2020. ZO zároveň schvaluje převod hospodářského výsledku Centra
pro vzdělávání a kulturu za rok 2020 a to zisk ve výši částky
18,405,83 Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu Centra
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pro vzdělávání a kulturu.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření obce č. 1/2021, kdy se
příjmy navyšují o částku 981 000,- Kč a výdaje se navyšují o částku
30 000,- Kč.
ZO schvaluje účast na projektu Program obnovy venkova na období
2020-2021.
ZO schvaluje podání žádosti na opravu autobusových čekáren
v obci. Oprava se bude týkat: Opravy okapů, svodů, zámkové
dlažby, výmalby. V rozpočtu obce jsou dané potřebné finanční
prostředky pro projekt připraveny jako spoluúčast na dotaci. Dotace
bude podána na částku 120. 000,- Kč.
ZO souhlasí s podáním žádosti z MF o dotaci na opravu střechy
školy z podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti
obcí. Zároveň souhlasí se zabezpečením povinné výše účasti. Žádost
bude podána v těchto podílech: vlastní podíl obce 30%, výše dotace
70%.
ZO odkládá žádost Římskokatolické farnosti Volfartice o příspěvek
na opravu kostela Povýšení sv. Kříže. Církev do jednání ZO
nezaslala potřebné dokumenty.
ZO bere na vědomí rozhodnutí Státního zemědělského
intervenčního fondu (SZIF) o přidělení dotace na akustiku do Centra
pro vzdělávání a kulturu ve výši 394 552,80 Kč, včetně DPH. ZO
pověřuje starostku obce marketingovým průzkumem na dodavatele,
který bude akci realizovat, a to dle podmínek SZIF.
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby, CL Mistrovice, p.č. 674 –
kNN, SS100 dle předloženého návrhu společnosti ČEZ, distribuce.
ZO schvaluje vytvoření jednoho pracovního místa v rámci Veřejně
prospěšných prací z Úřadu práce v České Lípě.
Diskuse s občany na téma pozemky ve vlastnictví obce.
ZO schvaluje usnesení.

V Novém Oldřichově dne 9. dubna 2021.

Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce
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